
    
 
 
 
Assunto: Comunicação referente a aplicação de produtos fitofarmacêuticos junto à via ferroviária – Linha do Oeste 

 

Ex.mos Senhores, 

Vimos por este meio divulgar atividades de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, após ter havido desmatação dessas áreas, 

junto à via férrea, no âmbito de um contrato entre o Consórcio Somafel/Floresta Bem Cuidada e a Infraestruturas de Portugal, 

designado por “Realização da atividade de controlo de vegetação (dos 2 metros aos 10 metros) e desmatação no edificado na 

Rede Ferroviária Nacional” para o Lote 2. 

 As intervenções decorrerão a  16 a 20 de maio de 2022 e estão enquadradas no âmbito das atividades de controlo da vegetação 

dos 2 aos 5 metros das vias-férreas dentro do Domínio Público Ferroviário, e dos 5 aos 10 metros em zonas constantes no PMDFCI, 

usando o Produto Fitofarmacêutico – TouchDown Premium, e pontualmente Garlon e/ou Chikara. 

Assim sendo solicitamos a vossa ajuda para divulgar a possíveis produtores/criadores e apicultores que possam ter 

terrenos/animais/apiários junto à seguinte via ferroviária: 

Linha do Oeste 

• Concelho de Sintra: união de freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar 

• Concelho de Mafra: união de freguesias de Igreja Nova e Cheleiros 

• Concelho de Sobral de Monte Agraço: Sapataria, Santo Quitino e Sobral de Monte Agraço 

• Concelho de Torres Vedras: união de freguesias de Dois Portos e Runa; Santa Maria, São Pedro e Matacães; 

Ramalhal; união de freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça 

• Concelho de Bombarral: união de freguesias de Bombarral e Vale Covo; Roliça 

• Concelho de Óbidos: Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 

• Concelho de Leiria: união de freguesias de Monte Redondo e Carreira; união de freguesias de Souto da Carpalhosa 

e Ortigosa, união de freguesias de Marrazes e Barosa 

• Concelho de Caldas da Rainha: união de freguesias de Caldas da Rainha – Nª Srª do Pópulo, Coto e São Gregório; 

união de freguesias de Caldas da Rainha – Santo Onofre e Serra do Bouro 

• Concelho de Alcobaça: São Martinho do Porto, união de freguesias de Pataias e Martingança, Cela 

• Concelho de Nazaré: Valado dos Frades, Famalicão 

• Concelho da Marinha Grande: Marinha Grande 

• Concelho de Pombal: união de freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca 

Em caso de necessidade ligue 112 ou para 800 250 250 (CIAV). 

Guarda, 12 de maio  de 2022 

 

 

        

                (A Floresta Bem Cuidada) 


